ÖSSZEFOGLALÓ
„a biológiai monitorozásra kötelezett veszélyes anyagot/készítményt
foglalkozásszerűen felhasználó munkáltatók körében”
végzett tájékozódásról
amely az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat által valósult meg

2009.

Előzmény
Az OMMF Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálata megítélésünk szerint jelentős segítséget
nyújthat a biológiai monitorozás (BM) jelentőségének munkáltató általi felismertetésében,
felkészítve őket a hatékony prevenciós tevékenységre, a helyes munkahelyi gyakorlatra
vonatkozó információk átadásával.
A Tanácsadó Szolgálat helyszíni tanácsadás keretében kívánta a biológiai monitorozás
szerepét, jelentőségét, megismertetni elsősorban a mikro-, kis-és középvállalkozások körében.
Ezen tanácsadások keretében tájékozódott a veszélyes anyagok/készítmények egészséget nem
veszélyeztető, biztonságos használatára vonatkozó előírások munkáltatók, munkavállalók
illetve azok képviselői általi ismertségről, a vonatkozó előírások betartásáról, betartattatásáról.
A tanácsadás és a tanácsadás keretében történt tájékozódás egy belső, szakemberek által,
műhelymunka keretében elkészített komplex szakmai anyag összeállításával indult, majd
elkészítettük a kérdőívet, teszteltük, tesztelés után javítottuk, pontosítottuk azokat.

Módszertan
A kérdőíveket összesen 44 munkáltatónál töltötték ki.
A minta azokat reprezentálja, akiket a munkavédelmi felügyelő tanácsadók helyszíni
tanácsadás keretében felkerestek, és önként vállalták a kérdésekre történő válaszadást.

Háttér
A munkavállalók munkahelyi védelme a vegyi anyagok egészségkárosító hatásával szemben
számos munkáltató kiemelt feladatát képezi.
A tevékenységet végzők vegyianyag-expozíciójának mérése és regisztrálása, valamint ezen
dolgozók előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatai során nyert eredmények,
illetve ezek értékelése a munkavállalók egészségének megőrzését szolgáló megelőző
tevékenység.
A veszélyes anyagokkal/készítményekkel történő munkavégzés egészségkárosító hatása elleni
védelem csak komplex módon (műszaki, technológiai, kollektív és egyéni védelmi
intézkedések betartásával, munkaszervezéssel) valósítható meg.
A munkakörnyezetben jelen lévő, vagy a munkafolyamatok során felhasznált veszélyes
anyagok és veszélyes készítmények expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok
elkerülésének, csökkentésének illetőleg a szükséges intézkedések meghozatalának
elengedhetetlen alapfeltétele, hogy pontosan ismerjük, tudjuk milyen típusú és milyen
mértékű kockázatokkal kell számolnunk.
A munkavállalók egészségvédelmének legfőbb alapszabálya, hogy:
el kell kerülni
fel kell mérni
a kockázatokat.
forrásánál le kell küzdeni
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A kockázatok kontrolálásában jelentős szerepe van a biológiai monitorozásnak, amely
megítélésünk szerint a prevenció egyik legfontosabb és legnagyobb hatékonyságú eszköze.

Biológiai monitorozás
Alapja: a munkavállalók egészségének megőrzése, vegyi anyagok okozta foglalkozási
megbetegedések megelőzése.
Célja: A munkakörnyezetben előforduló vegyi anyagok vagy azok metabolitjának mennyiségi
meghatározása az exponált dolgozó vizeletében, vérében, esetleg szöveteiben, és
összevetése a referenciaértékekkel, az egészségkárosodás veszélyének megállapítása
és megelőzése céljából. Munkáltatói beavatkozás lehetőségének megteremtése még
akkor, amikor a szervezetbe került vegyi anyagok mennyisége nem érte el a
következménnyel
járó szintet, azaz még nem történt maradandó károsodással járó
egyéni dózisfelvétel. Figyelmeztető szint, amely már jelzi, hogy abban az esetben, ha
nem történik beavatkozás, az egyén megnövekedett xenobiotikum - azok a
szervezetbe jutó vegyi anyagok, amelyek az élőlény (ember) anyagcseréjéhez nem
szükségesek, a szokásos anyagcserében nem vesznek részt. A xenobiotikumoktól a
szervezet igyekszik megszabadulni. - terhelése eléri a betegséghez/mérgezéshez vezető
állapotot.
A fokozott expozíció még nem jelenti foglalkozási megbetegedés kialakulását, vagy mérgezés
bekövetkezését. Ez egy olyan állapot, amely további, folyamatos fennállásával foglalkozási
megbetegedéshez vezethet vagy az expozíció akkora mértékű, amely mérgezést idézhet elő.
Ha a fokozott expozíció stádiumában a munkáltató gondoskodik, az anyag szervezetbe való
bejutási lehetőségeinek megszüntetéséről vagy mérsékléséről a megbetegedés nem alakulhat
ki. A fokozott expozíció nem jelent foglalkoztatási tilalmat. Ilyen esetben a munkavállalót
általában nem emelik ki a munkájából, hanem a fokozott expozíció „forrását”, illetve
körülményeit, okát (pl.: egyéni védőeszköz használatának, elszívás működtetésének hiányát,
nem megfelelő használatát) derítik fel munkakörnyezet (helyszíni és levegő) vizsgálattal.
Szükséges azonban a munkavállaló más munkakörbe helyezése (átmeneti kiemelése)
kumulálódó, vagy hatás kumulációval jellemezhető anyagok (pl. nehézfémek, úgy, mint ólom
(Pb), higany (Hg), kadmium (Cd), szelén (Se), illetve hatás összegződését okozó szerves
foszforsavészterek) esetében, a kiürülés illetve a hatás-kumulálódás megszűnésének
időtartamára.
A rendszeresen jelentkező fokozott expozíciós esetek általában mulasztásokra,
szabálytalanságokra utalnak, jelzik az ellenőrzések szükségességét. A rendszeres
munkakörnyezeti és biológiai monitorozással, a munkavállalók klinikai vizsgálatainak
ismétlésével (soron kívüli vizsgálattal) a további esetek kialakulását meg lehet akadályozni, és
ez által az egészségi állapot megtartását lehet elősegíteni.
Fokozott expozíciós eset észlelésekor egyedüli teendő: az expozíció csökkentése!
A munkakörnyezet levegőjében mért vegyi anyag koncentráció nem feltétlenül tükrözi a
munkavállaló szervezetébe ténylegesen bekerülő ható anyag mennyiségét, mivel azt az
egyidejűleg fennálló, a körülményeket befolyásoló, több tényező együttesen határozza meg.
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A munkatér homogén légtérszennyezettségét feltételezve az egyes munkavállalók
szervezetébe jutó vegyi anyagok dózisa eltérő is lehet. A munkatér légszennyezettségének
vizsgálata ugyanis nem követi az adott munkakörökhöz kötött résztevékenységeket, illetve
eseti helyzeteket, amelyek egy-egy munkavállalónál a tényleges egyéni expozíciót
módosíthatják. Jelentős különbségek vannak az exponált munkavállalók között:
- demográfiai mutatók (kor, nem),
- genetikai tényezők (egyéni érzékenység, magasság, testsúly),
- egészségi állapot,
- különböző munkahelyi gyakorlat,
- az életmód (személyes higiénés szokások, dohányzás) miatt.
A vegyi anyagok esetében a fokozott expozíciós esetek kiszűrésére biológiai monitorozást
(BM), az ún. biológiai expozíciós (hatás) mutató (BEM) vizsgálatokat végezzük. Ezek azok a
paraméterek, amelyekkel a vegyi anyagok és szervezet közötti kölcsönhatások egyénenként,
mennyiségileg jellemezhetőek.
A BEM vizsgálatokról a munkáltatóknak kell gondoskodni!
A vizsgálatok gyakoriságát - alapul véve a vonatkozó jogszabályban előírtakat - és irányát
munkakörönként, írásban az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok keretében a
munkáltatók kötelesek meghatározni. Elkészítéséhez a foglalkozás-egészségügyi szolgálat
(FESZ) szakorvosának véleményét is ki kell kérnie, aki az expozíciók figyelembevételével a
jogszabályban előírtaktól eltérő gyakoriságot is megállapíthat.
Kombinált vegyi anyag expozíciók esetén a legrövidebb gyakoriságot kell alkalmazni.
A biológiai minták analízisét csak a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő
laboratórium végezhet!
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Eredmények
A tanácsadás keretében felkeresett 44 munkáltatónál [2. táblázat], az alábbi tevékenységeket
folytatták, amelyek miatt felmerült a biológiai monitorozás szükségessége:
- növényvédőszerek gyártása, kiszerelése, forgalmazása, használata,
- lábbeligyártás,
- nyomdaipari nyomókendők gyártása,
- vegyi és galvanikus kikészítő és bevonómunkák,
- autófényezés/javítás,
- fémek felületkezelése, ólomforrasz használata stb.
2. táblázat
Régió megnevezése
Nyugat-dunántúli régió
Közép-dunántúli régió
Dél-dunántúli régió
Közép-magyarországi régió
Észak-magyarországi régió
Észak-alföldi régió
Dél-alföldi régió
ÖSSZESEN

munkáltatók
száma
(esetszám)
4
4
6
8
8
6
8
44

A helyszíni tanácsadásokon a munkáltatók mellett, jelentős számban vettek részt
munkavédelmi szakemberek (29,9%), munkavédelmi képviselők (12,6%) és a foglalkozásegészségügyi szakorvosok (9,2%). [1. ábra]
1. ábra
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A tanácsadás célcsoportjai elsősorban a mikro- (31,8%), kis- (27,3%) és középvállakozások
munkáltatói (36,4%) voltak, de két nagyvállalatnál (4,5%) is sor került a tájékozódásra. [3.
táblázat]
3. táblázat
1-9 fő

esetszám

14

%
10-49 fő
Alkalmazottak száma

31,8

esetszám

12

%
50-249 fő

27,3%

esetszám

16

%
250-500 fő
Összesen

36,4%

esetszám

2

%
esetszám
%

4,5%
44
100%

A felkeresett munkáltatóknál - a BM-t indokoló - alábbi kémiai kóroki tényezők fordultak elő:
[4. táblázat]
4. táblázat
Kémiai kóroki tényező megnevezése
nitro-benzol
etil-benzol
n-hexán
kobalt
krómvegyületek
nikkel
ólom és vegyületei
sztirol
szén-monoxid
toluol
triklór-etilén
xilol
kémiai növényvédelmi munkálatoknál a
munkába lépéskor AChE* egyéni alapszint
meghatározás szükséges
benzol
dimetil-formamid
*:

Munkavégzés során
előfordulnak
igen
nem
7
35
7
35
3
39
1
41
7
35
5
37
7
35
3
39
2
40
12
30
3
39
17
25
3

39

6
1

36
41

acetilkolineszteráz
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A kérdőívet kitöltők jelentős része (79,5%) egyet értett azzal a megállapítással, hogy a
munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálatok elvégzésével a
foglalkozással összefüggő betegségek időben felismerhetők. [2. ábra]
A válaszadók több mint 10%-a nem hallott a biológiai monitorozásról! [3. ábra]
2. ábra

3. ábra

A felkeresett munkáltatók nagy része (84,1%) elkészítette a munkaköri orvosi alkalmassági
vizsgálatok írásos szabályozását, melyekbe a foglalkozás-egészségügyi orvosokat is bevonták.
A munkáltatók nemcsak hallottak a biológiai expozíciós vizsgálatokról, hanem figyelemmel is
kísérték a vizsgálatok megvalósulását, azok eredményeit. Sajnálatos, hogy a 44 munkáltató
közül hétnél egyáltalán nem történt meg az orvosi alkalmassági vizsgálatok írásos rendjének
szabályozása, és a hétből hat munkáltató nem is gondoskodott a vizsgálatok elvégeztetéséről.
[4., 5. ábra]
4. ábra

5. ábra

A kérdőívet kitöltők válaszai alapján, az elmúlt két évben 2 munkáltatónál fordult elő fokozott
expozíció.
Valamennyi válaszadó biológiai monitorozás tárgyban nyújtott tájékoztatást, és a felmerült
kérdéseire kapott választ teljes körűnek, kielégítőnek ítélte meg. 1-5 közötti skálán (1=
legrosszabb; 5=legjobb) a megkérdezettek 75 %-a (33 fő) 5-ös, és 25% (11 fő) 4-es jelölést
adott.
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A megkérdezettek a tanácsadással kapcsolatos elégedettség megítélését szolgáló tényezők
(leginkább befolyásoló tényezők) közül elsősorban a prevenció előtérbe helyezését (36 fő), a
munkáltatók kérés nélküli informálását (31 fő), a
munkavédelmi tudatformálás
szükségességének hatóság általi felismerését (28 fő), a partnerségi viszony erősítését (23 fő)
és az OMMF tanácsadási tevékenységen keresztüli kapcsolat keresését (22 fő) emelték ki. [4.
táblázat]
4. táblázat
1-5 skála
(1= legkevésbé; 5=leginkább)
Tanácsadással kapcsolatos elégedettség megítélésére
szolgáló tényezők

A

A munkáltatók kérés nélküli informálása

B

A prevenció (megelőzés) előtérbe helyezése

C

Az OMMF tanácsadási tevékenységen
keresztüli kapcsolat keresése

D

A partnerségi viszony erősítése

E

A munkavédelmi tudatformálás
szükségességének hatóság általi felismerése

1

2

3

4

5

1
2,3%

0

3
6,8%

9
20,5%

31
70,5%

0

0

2
4,5%

6
13,6%

36
81,8%

1
2,3%

0

10
22,7
%

11
25%

22
50%

0

2
4,5%

1
2,3%

18
40,9%

23
52,3%

1
2,3%

0

3
6,8%

12
27,3%

28
63,6%

Összefoglaló
A tanácsadás és annak keretében elvégzett kérdőíves tájékozódás, ha kis mértékben is, de
hozzájárult a prevencióhoz, hiszen még a viszonylag alacsony számban megkeresett
munkáltatók között is előfordult (annak ellenére, hogy biológiai monitorozásra kötelezett
veszélyes anyaggal/készítménnyel végezték a tevékenységet), hogy öten egyáltalan nem
hallottak a biológiai monitorozásról, öten a biológiai expozíciós vizsgálatokat nem is
végeztették el és hét munkáltató az orvosi alkalmassági vizsgálatokat sem szabályozta le.
Javaslat:
Szükséges és hasznos lenne a veszélyes anyagokat és készítményeket
felhasználó munkáltatók további, célzott felkeresése nem kizárólag a BEM vizsgálatokra
koncentrálva, hanem komplex módon, pl. a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos tudnivalókat is
ismertetve.
Budapest, 2010. április 08.
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat
E-mail: mimo@ommf.gov.hu
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